Winschoter Honk- en Softbalclub
De oudste honk- en softbalclub van Noord-Nederland
Opgericht 4 juli 1957

Protocol sportactiviteiten W.H.S.C. gedurende COVID-19
Dit protocol is opgesteld op 15-02-2022 (versie 16) en geldt vanaf 18-02-2022. Wijzigingen zijn
voorbehouden. De meest actuele versie is op onze website – www.whsc.nl – te vinden.

Algemeen:
•
•

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
Alle leden zijn welkom tijdens de sportactiviteit, echter blijf thuis…
o als je een positieve (zelf)testuitslag hebt. Ga minimaal 5 dagen in quarantaine/isolatie
en kom pas weer sporten wanneer je 24 uur klachtenvrij bent;
o als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling
verlies van reuk of smaak;
o als iemand in jouw huishouden de bovenstaande klachten heeft. Laat je testen en als
iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer komen sporten;
o zolang je in thuisisolatie bent, omdat je wacht op de uitslag van jouw coronatest of
omdat je direct contact hebt gehad met…
▪ iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld,
▪ iemand die wacht op de uitslag van een coronatest;
Let op: Als u positief bent getest met coronaklachten begint de isolatieperiode
vanaf het moment dat u klachten kreeg. Als u positief getest bent zonder
coronaklachten begint u met tellen vanaf de datum van de test.

•
•
•
•
•
•

AED is aanwezig in de kantine van WVV/in de sporthal.
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
Vermijd het aanraken van je gezicht.
Gebruik voor reinigingsmomenten de hiervoor speciaal ingerichte desinfectiezuilen.
Wijs elkaar op het niet naleven van de afgesproken maatregelen.
Publiek mag op buitenlocaties zonder coronatoegangsbewijs (CTB) aanwezig zijn. Voor binnen
locaties is tot 25-02-2022 een CTB wel verplicht. Eenmaal binnen hoeft geen 1,5 meter afstand
te worden bewaard en hoeven geen mondkapjes worden gedragen. In de sportkantine en op
het terras gelden de regels zoals vermeld onder het kopje ‘Betreft sportkantine’.
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Aankomst en vertrek:
•
•

•

Was voor vertrek thuis je handen met water en zeep. Op de club/in de sporthal nogmaals je
handen desinfecteren met de daarvoor bestemde desinfecterende handgel.
Binnenkomst sporthal:
o Tot 25-02-2022 geldt:
Laat jouw CTB zien (18 jaar en ouder). Zonder CTB helaas geen toegang tot de
sportactiviteit. Eenmaal binnen zijn de 1,5 meter afstand en het dragen van een
mondkapje niet meer verplicht.
o Vanaf 25-02-2022 geldt:
Het laten zien van een CTB is niet meer nodig. Iedereen, ook zonder CTB, krijgt toegang tot
de sportactiviteit.
Aankomst op de club:
o Buiten op de club (m.u.v. het terras) heeft iedereen, ook zonder CTB, toegang tot de
sportactiviteit.
o In de sportkantine en op het terras gelden de regels zoals vermeld onder het kopje ‘Betreft
sportkantine’.

Voor spelers:
•
•
•
•

Desinfecteer regelmatig je handen. Bijvoorbeeld bij het verlaten van de dug-out.
Volg altijd de aanwijzingen op van de coach, toezichthouder en bestuursleden.
Gebruik (indien mogelijk) alleen je eigen materiaal zoals handschoen, knuppel, catcheruitrusting, helm etc. Zorg dat je eigen materiaal van een duidelijk merkteken is voorzien.
Gebruik je tijdens een sportactiviteit materiaal van de vereniging? Zorg er dan voor dat het
door jou gebruikte materiaal voor en na de training gereinigd wordt.

Voor coaches:
•

•
•
•

Weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de sportactiviteit, zowel leden als niet- leden. Voor
groepen onder de 18 jaar beschikt de coach over contactgegevens van
ouders/vertegenwoordigers.
Reinig zowel voor als na de sportactiviteit alle gebruikte materialen, zoals ballen, knuppels,
ballentonnen, pionnen, mobiele schermen, slagkooi, et cetera.
Bespreek de geldende maatregelen voorafgaand aan de sportactiviteit. Spreek leden aan
wanneer de maatregelen niet nageleefd worden.
Leden kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij
(vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten,
benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
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Betreft wedstrijden (vanaf 25-02-2022):
•
•
•
•

Voor aanvang van de wedstrijd vindt een gezondheidscheck plaats.
In zowel de thuis als uit dug-out wordt een desinfectiezuil geplaatst.
Bat-boys/girls zijn toegestaan.
Publiek is toegestaan. In de sportkantine en op het terras gelden de regels zoals vermeld
onder het kopje ‘Betreft sportkantine’.

Betreft sportkantine:
•
•

De kantine is geopend voor verenigingsactiviteiten georganiseerd door de vereniging of in
overleg met het bestuur.
In de kantine en op het terras:
o Tot 25-02-2022 geldt:
Laat jouw CTB zien (18 jaar en ouder). Zonder CTB helaas geen toegang. Eenmaal
binnen zijn de 1,5 meter afstand, vaste zitplaatsen en het dragen van een mondkapje
niet meer verplicht.
De openingstijden vallen binnen het aangegeven tijdsbestek van 5.00u - 01.00u.
o Vanaf 25-02-2022 geldt:
Het laten zien van een CTB is niet meer nodig. Iedereen, ook zonder CTB, krijgt toegang.
Er zijn geen begrenzingen meer gesteld aan de openingstijden.

Op de volgende pagina zijn de kernpunten van het protocol terug te lezen in een overzicht.
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Sporten bij W.H.S.C. gedurende COVID-19 – (tot 25-02-2022)
Samen houden we ons, naast de geldende basisregels, aan de volgende afspraken:
Desinfecteer regelmatig je handen bij daarvoor
bedoelde desinfectiezuilen.

Gebruik bij voorkeur je eigen materiaal. Gedeeld
materiaal maken we voor en na de
sportactiviteit schoon.

Voor sportactiviteiten in de sporthal is een
corona toegangsbewijs (CTB) verplicht. Eenmaal
binnen zijn een mondkapje en 1,5m. afstand
niet meer nodig.

Publiek is wel toegestaan tijdens de
sportactiviteit. In de sporthal, sportkantine en
op het terras uitsluitend toegang met een CTB
(vanaf 18 jaar).

Onze sportkantine is geopend (max. 5.00u –
01.00u) voor verenigingsactiviteiten i.o.m. het
bestuur. Een CTB (vanaf 18 jaar) verplicht.
Eenmaal binnen/op het terras zijn een
mondkapje, 1,5m. afstand en vaste zitplaatsen
niet meer nodig.
Blijf thuis… als je een positieve (zelf)testuitslag hebt. Ga minimaal 5 dagen in quarantaine/isolatie en kom pas weer sporten
wanneer je 24 uur klachtenvrij bent; als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak; als iemand in jouw huishouden
de bovenstaande klachten heeft. Laat je testen en als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer komen sporten; zolang je
in thuisisolatie bent, omdat je wacht op de uitslag van jouw coronatest of omdat je direct contact hebt gehad met (1) iemand
waarbij het coronavirus is vastgesteld of (2) iemand die wacht op de uitslag van een coronatest.
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Sporten bij W.H.S.C. gedurende COVID-19 – (vanaf 25-02-2022)
Samen houden we ons, naast de geldende basisregels, aan de volgende afspraken:
Desinfecteer regelmatig je handen bij daarvoor
bedoelde desinfectiezuilen.

Gebruik bij voorkeur je eigen materiaal. Gedeeld
materiaal maken we voor en na de
sportactiviteit schoon.

Voor sportactiviteiten in de sporthal is geen
corona toegangsbewijs (CTB) meer nodig. Ook
het dragen van een mondkapje en 1,5m. afstand
zijn niet meer nodig.

Publiek is wel toegestaan tijdens de
sportactiviteit. Het tonen van een CTB is niet
meer nodig.

Onze sportkantine is geopend voor
verenigingsactiviteiten i.o.m. het bestuur. Het
tonen van een CTB is niet meer nodig. Ook het
dragen van een mondkapje, de 1,5m. afstand en
de vaste zitplaatsen zijn niet meer nodig.
Blijf thuis… als je een positieve (zelf)testuitslag hebt. Ga minimaal 5 dagen in quarantaine/isolatie en kom pas weer sporten
wanneer je 24 uur klachtenvrij bent; als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak; als iemand in jouw huishouden
de bovenstaande klachten heeft. Laat je testen en als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer komen sporten; zolang je
in thuisisolatie bent, omdat je wacht op de uitslag van jouw coronatest of omdat je direct contact hebt gehad met (1) iemand
waarbij het coronavirus is vastgesteld of (2) iemand die wacht op de uitslag van een coronatest.

